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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ  

Ενώπιον: Α. ΠΑΝΤΑΖΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ, Ε.Δ. 

 

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΓΩΓΏΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 4/6/2021 

 

Αρ. Αγωγής: Ορίζεται: 
 

889/12 Συνεχιζόμενη ακρόαση αγωγής ορισμένη στις 11 π.μ. 

4830/14 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 17.12.20. Έχει επιδοθεί στις 18.3.21 

και το επιδοτήριο είναι στο φάκελο του Δικαστηρίου. Ως εκ 

τούτου, παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 

4.6.21, 8꞉45 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / διάδικοι. 

Έξοδα στην πορεία. 

 

5089/14 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 13.4.21. Δίδεται χρόνος για ένσταση 

μέχρι 10.9.21. Ορίζεται για ακρόαση στις 4.11.21, 9 π.μ. με 

γραπτές αγορεύσεις. Έξοδα στην πορεία. 

 

5328/14 Δεν παρέχεται χρόνος για έναρξη της παρούσας. Ορίζεται εκ 

νέου, βάσει προγράμματος Δικαστηρίου, για ακρόαση στις 

29.9.21, 11 π.μ. Έξοδα στην πορεία. 

 

2689/15 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση στις 8.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

632/17 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση στις 5.11.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

1147/17 Λόγω της συνεχιζόμενης ακρόασης της αγωγής 889/12 που 

είναι ορισμένη στις 11 π.μ., δεν παρέχεται χρόνος ν’ακουσθεί η 
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παρούσα. Να προσέλθουν οι συνήγοροι και η Καθής στις 4.6.21 

10 π.μ. για προγραμματισμό νέας ημερομηνίας ή/και για 

εξέταση της αίτησης, παρακαλώ. 

1788/18 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση στις 22.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

1447/19 Εκκρεμεί για ακρόαση με γραπτές αγορεύσεις η αίτηση ημερ. 

30.9.20. Να υποβληθούν στο Δικαστήριο ηλεκτρονικά οι 

αγορεύσεις στις 4.6.21, 9 π.μ. και το πρωτότυπο να αφεθεί στο 

Πρωτοκολλητείο. 

 

1663/19 Εκκρεμεί η Ex parte αίτηση ημερ. 27.4.21 για έκδοση 

Ειδοποίησης Τριτοδιαδίκου. Εγκρίνεται το αιτητικό αρ.1 της 

αίτησης. Τα έξοδα της αίτησης επιφυλάσσονται. Η επίδοση 

προς τον Τριτοδιάδικο να διεξαχθεί ως η Δ.10, θ.2 προβλέπει. 

 

2496/19 Παρατείνεται ο χρόνος για καταχώρηση της Ε/Δ αποκάλυψης 

εγγράφων από Ενάγουσα μέχρι 30.6.21 και για τυχόν 

ανταλλαγή εγγράφων μέχρι 10.9.21. Κατόπιν τούτου, δίδεται 

χρόνος 2 μηνών για εκατέρωθεν καταχώρηση Ονομαστικών 

Καταλόγων Μαρτύρων και Σύνοψης Μαρτυρίας και ορίζεται για 

ακρόαση στις 22.12.21, 10 π.μ. 

 

3404/19 Επαναορίζεται γι’ ακρόαση στις 22.12.21, 11 π.μ. Έξοδα στην 

πορεία. 

 

71/20 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 4.6.21, 

9꞉30 π.μ. αντί στις 9 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / 

Καθ’ων. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ 4/6/2021 

 

Αρ. Αίτησης: Ορίζεται: 
 

815/09 Θα επιληφθώ εκτάκτως της παρούσας, λόγω απουσίας της 

φυσικής δικαστού της υπόθεσης. Να προσέλθουν οι συνήγοροι/ 

Καθ’ων στις 4.6.21, 9 π.μ. 

  

710/10 Παραμένει για χειρισμό ενώπιον του Δικαστηρίου στις 4.6.21, 

9꞉15 π.μ. Να προσέλθουν οι συνήγοροι / Καθ’ων. 

 

Διαχ. 436/13 Εκκρεμεί για ενδιάμεσους και/ή τελικούς λογαριασμούς. Να 

προσέλθει ο Διαχειριστής στις 4.6.21, 9 π.μ.. 

 

361/20 Εκκρεμεί η αίτηση ημερ. 19.6.20. Εξακολουθεί να μην υπάρχει 

επιδοτήριο στο φάκελο του Δικαστηρίου. Εάν δεν προσκομισθεί 

από τους Αιτητές μέχρι 4.6.21, 9 π.μ., τότε η αίτηση θα 

απορριφθεί ως ανεπίδοτη, άνευ βλάβης, χωρίς έξοδα. 

 

 

 

Ο παρών Πίνακας συντάχθηκε στις 3/6/21, ώρα 10:50 π.μ..  

 

(υπ.)  …………………………………………… 

                         Α. Πανταζή – Λάμπρου, Ε. Δ.  


